
 )راوا(« جمعیت انقالبی زنان افغانستان»نشریه ، ام زنـپیای از مقاله

 ٢٠٠٣ اكتوبر - ۱٣٨٢ ، عقرب۵٩ مسلسل شماره

 

 سكيوالريزم

 بنیادگرایی پـادزهر

 

 آن از اهللبسـم و جـ  همچـون بنیادگرایـان كـه اسـت اصطالحاتی آن از هم سكیوالریزم

 امحـای جهت و دینی ضد خطرناك روشی عنوان به را آن و كشیده عربده آن علیه ،ترسیده

 مخالفان بلنگد، شان استدالل پای كه ایزمینه هر در بنیادگرایان البته. مینمایند تخطئه دی 

 گـرای  هـر از بیشـتر مـههبی تروریسـتان امـا. میكنند ترور و تهدید و خوانده «ملحد» را

 و زندان و آورند دهان بر كف ورزند، خصومت سكیوالریزم به نسبت دارند حق دیگر سیاسی

 مردمی، و دموكراتیك رژیمی سكیوالریزمِ زیرا بدانند آن طرفداران سزای را مرگ و شكنجه
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 .میاندازد دور كامالً جامعه صفحه از را بنیادگرایان

 ؟چيست ۱سكيوالريزم

 و ادیـان بـاهمی زیسـت و شخصـی امـری مثابـه بـه دیـ  شناخت  بر دایر روشی و اصل

 بـه. معـار  زمینـه در بخصوص دولت وظایف در دی  دخالت عدم و گوناگون هایفرهنگ

 در اجتمـاعی هـایگروه و احـزاب فعالیت یعنی سیاست از دینی امور بودن جدا دیگر عبارت

 .دولتی قدرت با ارتباط

 را اكثریت دی  تفوق بدینترتیب و بوده قوانی  در مهاهب و ادیان برابری طرفدار سكیوالریزم

 .دهدنمی اجازه را آنها پیروان به نسبت آمیزتبعیض قوانی  انفاذ و مهاهب یا ادیان سایر بر

 برتری كه آنانی به پاسخ در امریكایی نامدار فیلسو  و مورخ Peter Gay گی پیتر پروفیسر

 :مینویسد میپندارند، مطلق حقیقت را شان دی  چون اند طلب

 ،است عاجز نومیدانه طرزی به كاینات غایی اسرار درك از همه بشر كه آنجایی از»

 عقیـده مغـایر ایعقیده كه كسانی كه بود خواهد جهالت و بهیمت اعالی حد پس

 قـرار اذیـت و آزار مـورد آنكـه بـه رسـد چه كنند محدودیت احساس دارند مسلط

 «گیرند.

 سـایر پیـروان بـه منطقـاً و زده حر  قدرت موضع از واقع در ادعا آن با دینی طلبانبرتری

 روا اذیـت و آزار و محـدودیت ،دگراندیشـان بـه نسـبت تا میدهند حق نیز اكثریت در ادیان

                                                           
 غيرر ،گيتيانه تفكر ،آن لغوی معنی دو به توجه با سكيوالريزم فارسی معادل ايرانی منابع بعضی درـ   1

 چون كه شده آورده... و دنيا و دين جداسازی مداری، دنيا گرايی، دنيا گرايی، عرف گرايی، مذهب
 هوران كراربرد انرد، نيافتره رواج و نيسرتند اصرالح  ايرن مضروون و معنری یفشررده یرساننده دقيقاً

 .داديم ترجيح را سكيوالريزم
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 .دارند

 برخـوردار امتیاز از باید پاكستان در اسالم كه باشید معتقد اگر پاكستانی محقق یك قول به

 جمعیـت كه كشورهایی در كه اید پهیرفته شوند، انگاشته دو درجه ادیان دیگر ادیان و باشد

 .گیرد صورت نابرابر برخورد مسلمانان به نیست اكثریت در مسلمان 

 سكيوالريزم منشاء

 به غرب در سكیوالریستی جنب  سرآغاز را ٢«وستفالیه صلح معاهده» زیادی شناسان جامعه

 میتوانسـت فـرد و شـدند مجـزا هم از دولت و كلیسا معاهده ای  نتیجه در. آورندمی حساب

 .كند انتخاب اشمعی  سرزمی  در را مههب 

 در. دارد ۱٦۴٦ از پیشـتر بسـیار ایدیرینه دولت از دی  جداسازی جریان دیگر، دیدی از اما

 محرومیـت و فقـر بهـای بـه كلیسـا روحـانیون. بود فساد و قدرت مركز كلیسا وسطا قرون

 وسـطا قـرون اواخـر در كـه شد موجب وضع ای . داشتند دست در را ثروت ،جامعه اكثریت

 بـا را انجیـل كتـاب دانشمندان و فالسفه. خیزند پا به روحانیون و كلیسا قدرت علیه هاتوده

 و كاتولیـك كلیسای ضد بزرگ جنگ. خواندند روحانیون تفسیرهای از جدا و انتقادی دیدی

 و مههبی ایفرقه هایجنگ از خسته. گرفت فرا را اروپایی كشورهای بسیاری فئودالیزم ضد

 كـردن دینـی غیـر بـه كردند آغاز غربی جوامع ،شاه یخداگونه حقوق و پاپ قدرت قومی،

 و علـم نشـر و تكامـل. نمودنـد ظهور غرب در سكیوالر متعدد هایدولت تدریج به و دولت

 فرهنـگ تقویت و تكوی  به زد ضربه اندیشیخشك و فكری تحجر به كه نیز علمی بین 

                                                           
 برود ديرده خود به اروپا آنزمان تا كه هايیجنگ ترينخونين به ٦۴٦۱ در «وستفاليه صلح معاهده»ر   2
 برين طوالنی نزاع و( هاهالندی و هااسپانيايی بين ساله هشتاد هایجنگ و آلوان ساله سی هایجنگ)

 هرایدولت شد؛ شناخته رسويت هابهكالونيست حقوق بخشيد؛ پايان كاتوليك و پروتستانت نيروهای
 .آمدند پديد واحد هایملت با مستقل
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 .رسانید مدد سكیوالر

 یكامـه خـود هایسـاخت شـدن شكسـته درهـم راسـتای در و بعـد به روشنگری عصر از

 نیز والریزمسكی میكردند، تثبیت را خود دموكراسی ضوابط همانطوریكه سیاسی، و اجتماعی

 .میبخشید تحكیم غرب در سیاسی فلسفه مثابه به را موقعیت 

 از مهتـا اودی و انجنیـر اصغرعلی

 ادیان تاریخ محققان تری برجسته

 شـــــان كتـــــاب در هنـــــد در

ــی ســكیوالریزم» ــ  و دولت  ـ دی

: مینویسـند «هنـد و غـرب تجربه

 جامعـه شدن سكیوالر بدینترتیب»

 از بــود عبــارت حكومــت و مــدنی

ــل ــل حاص ــمار عوام  نظیــر بیش

 هایپیشـرفت و علمـی اكتشافات

 در تولیـد شیوه در كه تكنولوژیك

ــد انقالبــی صــنعت و زراعــت  پدی

 اساسـی متشـكله جـز  سه... آورد

 كاپیتالیسـتی شـدن مـدرنیزه( الف) بست جمع چنی  میتوان كلی بطور را شدن سكیوالریزه

 «.دهقانان رهایی( ج) و گراییعقل و هومانیزم ،روشنگرانه هایارزش( ب)

 به مجبور مختلف كامالً عقاید و مهاهب و ادیان داشت  با مختلف جوامع مردمان كه آنگاه و

 بـه دیگـر ادیـان بـه متعلـق هایجماعت به برخورد چگونگی مسئله شدند مشترك زندگی

 جهت حیاتی ضرورتی صورت به سكیوالریزم ازینرو. شد بدل دشوار و پیچیده حاد، ایمسئله

و  اصل سکیوالریزم عبارت است از 
 نلل  ي لل  روشللد يا لل  نلل  شلل ا   

ناهمد  ام ی شخصد و ز ست مثان 
و  هلللای اوولللااو و ف ه گ اي لللا 

 يوللت ير وظلا   ي   ي الت عدم
 . نللل معلللار  ير زمي للل  نخصلللو 

املور ي  لد  ي گ  جلدا نلوي  عبارت
و  احلزا   ع لد فعاليلت از سياست

نللا  اج مللاعد ير ارابللا  هللایا وه
 .يول د قدرت
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 .درآمد جوامع در داخلی آرام  و صلح تأمی 

 رهبران البته. كرد كمك علم و سكیوالریستی فرهنگ تكامل و رشد به كلیسا قدرت كاه 

 جسـتجوی بـه مسـیحیان بـر شـان كنتـرول تداوم خاطر به هم مههبی هایفرقه و كلیسا

 «زمـان و عصـر روحیه» با آنها انطباق و جامد احكام ساخت  مدرنیزه منجمله جدید هایراه

 پال جان پاپ. یدنما دمساز سكیوالریستی قوانی  با را خود میخواهد غرب در كلیسا. برآمدند

 طلبانه آزادی هایجنب  و دانشمندان علیه هاگهشته در كلیسا بدرفتاری و كاریستم از دوم

 .كرد عهرخواهی

 بـا امـا نمـود اعالم ملغی را رشدی سلمان ترور فتوای خمینی، مرگ از پس هم ایران رژیم

 رشـدی سلمان و نگرفت جدی را آن هیچكس ،ایران داخل در رژیم جنایتكاریهای به توجه

 .٣نبرآمد اختفا از هم

 افتند؟می مرگ لرزه تب به سكيوالريزم نام شنيدن از بنيادگرايان چرا

 :زیرا

 و اخالقـی نظـر از فاسـد شـدیداً ملـی ضـد ،پیشه جنایت ،میهنفروشانه ماهیت خاطر بهـ ۱

 پا جای مردم بی  وحشت و قساوت از مملو تاریخ و ،پیشرفت و علم ضد ،ستیزانهزن سیاسی،

 بـه مـردم دینی احساسات برانگیخت  نیرنگ هزار با و دی  دادن قرار وسیله با تنها و ندارند

                                                           
 خراتوی ،اشسلاله تداوم منظور به ايران رژيم. است نوونه ديگری جهت از ايران در جاری ر وضع  3
 فررو از را ایخامنه سركردگی به خونريز ساالردين رژيم دموكراسی، هایاكت با تا انداخت پيش را

 و نشرد جدا دولت از دين كشور اين در كه آنجايی از ولی. برهاند ايران مردم خشم آتش در ريختن
 پراره نيز فقيه واليت «دموكراسی» ماسك ماند، باقی جنايتكار آخوندهای انحصار در كواكان قدرت
 سرر هرم را خراتوی سررنگونی شرعار درسرتی بره ايرران قهرمران و آگاه محصحن جنبش اكنون و شد

 .ميدهند
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 مـانع سـكیوالریزم حالیكه در كنند، تحمیل آنان بر را خود میخواهند ،تفنگ و تهدید اضافه

 .میشود دی  حربه با آنان عوامفریبی و بازی بند

 در دیگـری نق  هاایمدرسه كلیه و طالب و مولوی و مال برای ،سكیوالریزم استقرار با ـ٢

 وظـایف بـه و مسـجد گوشـه: بودنـد آمده آن از كه جایی به عودت جز نمیماند باقی جامعه

 .رسیدن( مردم سوگواری و شادی مراسم در مههبی امور انجام) شان قدیمی

 بـرای رهنگـیف و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، عملی ایبرنامه فاقد بنیادگرا احزاب چونـ ٣

 خواهنـد خالی ار خود پای زیر سیاسی، مقاصد برای دی  از استفاده شدن قدغ  با اند، مردم

 .یافت

 جامعـه در سـكیوالریزم و بـوده سـكیوالریزم پاسـدار آن اساسـی قانون كه كشوری درـ ۴

. آرنـد دسـت به انتخابات در را توجهی قابل آرای نیست ممك  بنیادگرا احزاب ،شده نهادینه

 شـان حكومـت ادامـه بـرای برسند قدرت به استثنایی و معی  شرایطی در فرض به اگر اما

 .تفنگ و ترور به توسل و سكیوالریستی اساسی قانون كردن زیرپا جز ندارند راهی

 ایـ  و كننـد وحشـت سكیوالریزم از باید بنیادگرایان كه گرفت نتیجه میتوان گفتیم آنچه با

 لومپنیزم هیچ به یازیدن دست از سكیوالریزم طرفداران برضد تا میشود موجب شان وحشت

 .ورزند نه دریغ تروریزمی و گریتوطئه و

 دين از سوءاستفاده

 نام هر به دی  از استفاده اند، سكیوالریستی دموكراسی بودن برقرار مدعی كه كشورهایی در
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 و دیـ  از سو اسـتفاده كـاذب دموكراسـی بـا كشورهایی در اما ۴.است مجاز غیر ایبهانه و

 در. رودمـی حسـاب بـه مردمـی ضد هایرژیم ناپهیرانفكاك جز  و بوده رایج امری مههب

 را مـههبی و دینـی هـایجنگ آت  خود سقوط از جلوگیری خاطر به هادولت هم مواردی

 .میسازند ورشعله

 بـه بوتوعلی ذوالفقار ؛جست استفاده هند با ۱٩٦۵ جنگ در اسالم از خان ایوب پاكستان در

 رخصـتی روز بنیادگرایـان تحبیـب برای و كرد «دیندار» را دولت ،بنیادگرایان سركوب جای

 نوشـیدن و نمـود اعالم غیراسالمی فرقه را هااحمدی داد؛ تغییر جمعه به یكشنبه از را هفته

 مهیـا را ضیا الحق گیریقدرت زمینه بلكه نكرد فایده تنها نه كه خواند كبیره گناه را شراب

 و هاایمدرسـه از لشـكری كـه ضیا الحق جنرال شد؛ اعدام او توسط هم سرانجام و ساخت

 «رفرانـدم» بـه محیالنـه را پاكسـتان كـردن اسـالمی آورد، وجـود به را افغانی  مزدوران

                                                           
 لحرن بره سرپتامبر ۱۱ از پر  مخصوصراً كره امريكاسرت جوهرور روسرای معدود از بوش ر جورج  4

 جرايی تا كار اين در او. است شده واقع انتقاد مورد هم خاطر اين به كه ميبخشد دينی صبغه گفتارش
 درسرت! ورزنرد اصررار ديانرت برر ترا خواسرت كشرور آن مردم از چين به سفرش در كه رفت پيش

 وقتری كره داريرم يراد به هوچنين! بگرايد اسحم دين به تا خواست گورباچف از خوينی هوانالوريكه
 در امريكرا فيرسر آورد، رويكرار را «شروال ائرتحف» جنايتكراران تا ميكرد بوباران را افغانستان امريكا
 بره را مرا ردمم توسخر طبعاً كه ميگرفت روزه رمضان ماه در ما مردم با «هوبستگی» عنوان به پاكستان
 .داشت دنبال
 نوشرته خرود خرون برا را قرآنری ،سرال سره مدت در ،حسين صدام»: ميخوانيم ٦۵ شواره «پيوند» در و

 يرك از بروش دبليرو جرورج تحول هوانند "آتشه دو مسلوان" به متعصب بعثی يك از او تحول. است
 را بروش دخداونر" امريكا، مجل  در جوهوريخواهان رهبر قول به كه خداست مرد به ،الكل به معتاد
 «."مينواياند انجيل كه بياورد مستقيوی صراط به را جهان تا است داده قرار سفيد كاخ در

 دهد نجات سرنگونی از توانست را جحد حسين صدام نه دين از عوامفريبانه هایسوءاستفاده اين ولی
 .امريكا مردم به دروغگويی و دنيا در افروزی جنگ به شدن متهم از را بوش نه و
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 و جسـته امتناع بنیادگرایان علیه مبارزه از رسیدن قدرت به با همزمان بوتو بینظیر ؛۵گهاشت

 تسـبیح به و انداخت سر به چادر ،اشگهشته و فرهنگ و خانوادگی تربیت خال  و برعكس

 را یكشـنبه بوتـو بـا مخالفت در شریف نواز كرد؛ شروع هارسانه برابر در بخصوص گرداندن

 ؛!گهرانـد پارلمان از را شریعت الیحه دیگر طر  از اما داشت اعالم هفته تعطیل روز مجدداً

 آن سكیوالر ناسیونالیزم اصطالحبه به عراق بیرق بر «اكبر اهلل» كردن حك با حسی  صدام

 نیافتـاد؛ كارگر كه كند جلب اش«اسالم» جاذبه با را مردم شاید تا بخشید پایان نقطه كشور

 ایعده گردآوری و نجیب و ببرك هایخواندن نماز هایصحنه تبلیغ ما، یبالدیده كشور در

 مـردم نظر از مساجد، پیهم اعمار و «دینی علمای» منحیث گویبله و مرتجع مولوی و مال

 سـگ و هـاجنایت و كشـور اشـغال كـه بـود اهمیـتبی و ریاكارانـه ،مضحك آن از بیشتر

 ایذره دو آن واژگونی در شان اراده از یا ببرد شان یاد از ایلحظه را دو آن بودن بیجیكی

 .بكاهد

 بـه صـرفاً كـه ضروریست هم بنیادگرا ضد یا بنیادگرا غیر روشنفكران آن به اشاره اینجا در

 و هـرزه جلـسم هر در میزنند، دری هر به بنیادگرا آدمكشان تهدید و ترور از رست  منظور

 بنیادگرایـان بـا هك میرسانند جایی تا را كثافتكاری و بیغیرتی میجویند، شركت بوی بنیادگرا

 تـا مینماینـد خـوی  نـام ضم را «الحاج» و «حاجی» پیشوند حتی و میریزند دوستی طرح

 قیمـتبی سـر از كـرده مالحظه را آنان باالی هایدست و پت گردن رویی، زرد ،آدمكشان

 «الحاج» و دی  از سو استفاده با دوستم رشید چون پیشگانی جنایت اگر. بشویند دست شان

 هـایطلبی فرصـت آن بـا نامبرده روشنفكران میفریبد، را آدمكشان  یداره تنها خواندن 

 .میسازند دارلكه را آزادیخواه روشنفكران كلیه وقار و نام آورشرم

                                                           
 سربيلفی جهراد» نام به ر افغانی اسحمی احزاب ر نوكرانش و او كه دالر ردهايليام دقيق حساب ر البته 5
 .نيست معلوم هيچك  به اند زده جيب به «اهلل
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 دموكراسی و سكيوالريزم

 بریده دم سكیوالریزم بدون دموكراسی. اند سكه یك روی و پشت دموكراسی و سكیوالریزم

 بـدون زمسـكیوالری. بیانجامـد فاشیسـتی اسـتبدادی و فاشـیزم بـه میتواند وقت هر و است

 دموكراسی. دولت یك مردمی ضد ماهیت نگهداشت  پنهان برای ساتریست پرده دموكراسی

 و میسـازند را هادولت شكل ،كنترول و اداره هایشیوه و اصول دیگر مثل نیز سكیوالریزم و

 قـدرت زمـام هكـ بـود خواهند پایدار و اصیل زمانی تنها دموكراسی و سكیوالریزم ای  بنابر

 .گیرد علقت سكیوالریستی دموكراسی طرفداران یعنی هاتوده واقعی نمایندگان به دولتی

 امـا اسـت حـاكم سـكیوالریزم اند، مسلمان آن لیونییم ٦٨ جمعیت فیصد ٩٨ كه تركیه در

 بخصـوص و سیاسـی مخالفـان مـورد در كشور ای  در بشر حقوق و دموكراسی هایارزش

 عظیمی سهم كه آن سكیوالریزم جاذبه از طبیعتاً ای  كه میشود نقض فاحشی نحو به كردها

 اسـت دموكراسـی معی  سن  دارای اگرچه كه هند در یا. میكاهد ،داشته تركیه پیشرفت در

 دارد، قـرار هنـدو بنیـادگرای هـایگروه دسـت در قـدرت حاضر حال در كه آنجایی از ولی

 سـیمای مسـیحی و مسلمان هایاقلیت با هندوها بدرفتاری و هاعام قتل دلیل به مخصوصاً

 ٦.است دیده لطمه كشور ای  سكیوالریستی

 بنیـادگرایی طاعون از نژادپرست نیروهای حاكمیت تحت یا ماندهعقب كشورهای زمانیكه تا

 حـق پاسـدار كه سكیوالریزم مفهوم اند، نیافته نجات یهودی یا مسیحی هندویی، اسالمی،

 هندوسـتان در. میشـود مـال لجـ  عمـل و نظـر در ،اسـت مـهاهب و ادیان كامل تساوی

 مسـیحیت و اسـالم پیـروان عـام قتـل به و میریزند كلیساها یا مسجدها سر بر بنیادگرایان

 تـرور بـه خـود فلسـطینی، بنیـادگرای هـایگروه تروریزم بهانه به اسرائیل دولت میپردازند،
                                                           

 و پيشرگیجنايت در وطنری بنيادگرايان. نيست افغانستان با مقايسه قابل كشوری هيچ در وضع لبتهار  6
 .اند بسته پشت از را جهان در سكيوالريزم و دموكراسی ضد دشونان و دژخيوان توام دست پستی
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 در بـرعكس امـا. نیست برداردست فلسطی  هایسرزمی  اشغال از و شده متوسل فاشیستی

 مسـیحی بنیـادگرایی و داشـته طوالنی تاریخی سكیوالریستی فرهنگ كه غربی كشورهای

 و سودان هند، در مسیحیان علیه هندوها وحشت مثالً مقابل در مردم بدواند، ریشه نتوانسته

 بـا مسـاوی حقـوق از كماكان هندو و مسلمان هایاقلیت و كرده حفظ را خود آرام  ایران

 7.اند نگرفته قرار خونی  حمله مورد و بوده برخوردار اروپایی یا امریكایی كشورهای اتباع

 هایتروریست سوی از فجایع همه ای  با نمیبود، حكمفرما اروپا و امریكا در سكیوالریزم اگر

( افغانستان و عربستان و ایران نظیر تئوكراتیك اسالمی هایدولت حمایت به گاهی) اسالمی

 میبرنـد لهت زندگی كالً و بهتر ایآینده داشت  و تحصیل از غرب در كه مسلمان هالیونیم

 مالعمـر، ،اسـامه شان قهرمانان نزد مستقیماً یا شده اخراج غربی كشورهای از تحقیر با باید

 و بگهارنـد ریـ  بپوشـند، چـادر میخواستند هرقدر تا میشدند گسیل ایران رژیم یا گلبدی 

 .شود جا به هم شان وجدانی و ایمانی وظیفه كه ببینند نظامی تعلیمات و مههبی مدرسه

 طبعـاً ای  و است «شك  دان نمك خور نمك» مصداق غرب در اسالمی بنیادگرایان وجود

 .مینمایاند سالوس و حقیر و زشت كشورها ای  در را مسلمانان عموم سیمای

 نرشـیر، نگـارگر مثـل مـا وطنیهای منجمله غرب كشورهای مقیم بنیادگرایان نیست معلوم

 اروپـایی یا امریكایی یك از سوال ای  به «امید» نامههفته و پدرام لطیف ،هاشمیان الهخلیل

 :میدهند پاسخ چه

 یـا تحصـیل بـرای گفته ترك را خود كشور كه حاال بنیادگرا، محترم خانم یا آقا»

                                                           
 شردند واقع بدرفتاريهايی و حوحت مورد امريكا در مسلوانان از شواری سپتامبر، ۱۱ حادثه از ر پ  7
 جانب از. بود هيچ هندوستان و پاكستان در عيسويها عليه بنيادگرايان انسانی غير برخورد تناسب به كه
 ضرد و عرراق و افغانسرتان بره امريكرا حولره ضرد وسيع هایاكسيون شاهد دنيا امريكا هوان در ديگر

 .بود مسلوانان حقوق از دفاع و نژادپرستی
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 دموكراسـی آن در كـه ایـد آمـده جـایی خوشـگهرانی و تفـریح یـا شدن ثروتمند

 عقاید اگر ولی. بگهارید احترام آن ضوابط و روحیه به باید است نافه سكیوالریستی

 جهـاد" بـرای چـرا ایـد  نشسـته اینجـا كـردن بد برای پس است مانع تان دینی

 یـك به یا نمیگردید بر خود كشور به بالفاصله "بزرگ شیطان" علیه "اهللسبیلفی

 «نمیبرید  پناه افغانی یا عربی تروریست گروه

 راه همیشـه هـادولت بـرای ـ سكیوالریزم ـ آن مركزی ستون بر دموكراسی نبودن استوار

 افغانسـتان اساسـی قانون در مثالً. نگهمیدارد باز مههب و دی  سالح با را دموكراسی نقض

 ایجـاب منـافع  كـه زمان هر دولت ـهست حتماً ـكه باشد سكیوالریستی روحیه فاقد كه

 ،«اسـالم ضد» ،«كمونیزم» ،«الحاد» ،«كفرگویی» آشنای اتهام به را افراد و هاسازمان كند

 روحـاً و جسماً و میافكند زندان به میكشد، اینها امثال و «اكثریت مههب روحیه با مخالفت»

 .آزاردمی

 و اردو قضـایی، و حقوقی هایارگان و اساسی قانون ،سكیوالریزم اصل داشت  منظور بدون

 بـرای را اجتمـاع و بیان آزادی خونی  كردن زیرپا و تبعیض اِعمال حق ابتدا همان از پلیس

 .نگهمیدارند محفوظ «قانوناً» خود

 خود گیرند قرار تنگنا در كه مادامی كه آنند از عارتربی گوناگون مرتجعان و بنیادگرایان البته

 ضـد» و «كـافر» و «بـزرگ شـیطان» را آن دیـروز ولو نیندازند سكیوالر دولتی دام  به را

 دیگـر متعدد هایدولت و عربستان دولت ،«شمال ائتال » بود و هست. میزدند جار «اسالم

 بـدون هـم را روز یك كرزی حامد آقای. آنهاست از امریكا نظامی حمایت به بسته اسالمی

 بـر امریكاییـان دادن تـرجیح) زمینـه ایـ  در كـه توانـدنمی سر به اشامریكایی محافظان

 پی  نقطه ای  از كرزی آقای «سكیوالریزم» اما. است «سكیوالر» وی( «اسالمی برادران»

 سـركرده و كنـد سـازش دارد یـاد فقـط و بـوده بنیادگرایان با مبارزه جرئت فاقد او. نمیرود
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 .است شده جان  بالی خود كه بنامد «مارشال» گرانه مجامله را بنیادگرایان

 هـر بـر تكیـه باشـد مطـرح قـدرت در ماندن سازشكاران و بنیادگرایان برای وقتی ،خالصه

 نـه و ننـدمیدا روا را «سـكیوالر و اسالمی غیر» و «اسالم ضد» و «المههب» و «دی بی»

 ژاژخـواهی از ،نیسـت خراب حضرات چرت اینهم با. را «دینی و اسالمی برادران» بر اعتماد

 حقـوق» از شـان غربی مالكان برابر در دادن شور دم منظور به و نمیافتند سكیوالریزم علیه

 یعنـی شـان خـود سـاخت «دموكراسـی» منتهـا میزننـد حـر  هـم «دموكراسی» و «زن

 المیاسـ و غربی و شرقی و است یكی دموكراسی ؛است معنیبی كه «اسالمی دموكراسی»

 .ندارد اسالمی غیر و

 ؟است دين ضد سكيوالريزم آيا

 خواسـتار محـض گفتـیم چنانچـه بلكه میباشد دی  ضد نه و الحادی اصلی نه سكیوالریزم

 كمپیـوتر، عصـر ای  در. شود تلقی فرد هر خصوصی امر و بوده جدا دولت از دی  كه آنست

 اند گوناگون مهاهب و ادیان اینهمه پیرو كه زمی  كره هایانسان دوستانه و آمیزصلح زندگی

 .نیست تصور قابل دموكراسی و سكیوالریزم چیرگی بدون ندارند، دینی اصالً یا

 وغیـره «اسالمی ضد» و «دینی ضد» ایعقیده را سكیوالریزم مرتجعان سایر و بنیادگرایان

 را آنـان خود ریشه اول قدم در گرفت وزیدن اگر كه میدانند مهیبی توفان را آن زیرا مینامند

 چون و. كرد خواهد تخته را شان كُشیروان و عوامفریبی و دینفروشی دكان و بركنده بیخ از

 بـه عادت طبق پس نمیتوانند، و نداده ارائه سكیوالریزم رد در گیرایی و مقنع استداللی هیچ

 اعـالم «كـافر» را مدافعان  و «دی  ضد» ساده و یكی را آن شده متوسل دروغ و تحریف

 نمیداننـد بنیادگرایـان ولی. مرعوب را مخالفان و كنند جلب را عوام خود زعم به تا مینمایند

 مسلمان هایتوده حركت از و كرده فریبیمسلمان نیستند قادر جا همه در و همیشه برای كه
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 .گیرند جلو صلح و آزادی و پیشرفت سوی به

 آن و ای  در دی  برچیدن هیچگاه هم را هدف  ،نیست دی  ضد جریانی سكیوالریزم چون

 دسـت از را اسالم سكیوالریزم قبول از پس سال ٨٠ تركیه مردم آیا. نمیدهد تشكیل كشور

 اند  داده

 باخته را اشدی  ،آن بر سكیوالریزم حاكمیت علت به كه داریم سراغ را مسیحی كشوری آیا

 و انهـدام به هاسكیوالریست آن در كه میشناسیم را دموكراتیك كشوری جهان در آیا باشد 

 منفـی هاسـوال ایـ  تمـام پاسخ باشند  زده دست معابد یا كلیساها مسجدها، چپاول و چور

 .است

 دنیـای در دیـ  تضـعیف موجب الاقل امحأ، موجب نه اگر سكیوالریزم كه شد خواهد ادعا

 در نـه را علـت امـا. اسـت درسـت حـر  ایـ . اسـت شده مسلمان كشور چند و مسیحیت

 و مسـلمان كشـورهای به مسئله كه حدی تا. جست باید دیگر جاهای در بلكه سكیوالریزم

 و جاسوسی معی  مراكز فعالیت الرغمعلی كه گفت باید گیردمی ارتباط افغانستان مخصوصاً

 كه شده عامل بنیادگرا احزاب بیكران جهل و جنون و جنایت اساساً غربی، هایدولت تبلیغی

 تـاریخ در اخیـر سال ٢٠ از پی  كه موضوعی. بیاورند رو مسیحیت به هاافغان از هاییگروه

 و آزاد نسـبتاً كشـور هـیچ ،ایـران از غیـر مدت همی  طی ولی. است نداشته سابقه ما مردم

 .باشد گرویده ساالری دی  یا عیسویت به اتباع  كه نمیتوانیم سراغ را مسلمان سكیوالر

 .میبندد دی  نام به رذالت و تبهكاری و استبداد بر را راه بلكه ؛نیست دی  خصم سكیوالریزم

 پاكستان و تركيه كشورهای در سكيوالريزم تجربه

 دنیای توسط ما عصر در و ناپهیرتقسیم و است یكی تمدن كه بود باور ای  به اتاترك كمال
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 برابـر در شود؛می نمایندگی غرب

: دارد وجـود انتخاب یك تنها فرد

 مثابـه بـه تمـدن ایـ  قبول یا رد

ـــب ؛كـــل یـــك ـــری  تركی  بهت

 مـردود را غرب و شرق هایجنبه

ــاد و میدانســت ــت اعتق ــه داش  ك

 ،مفـاهیم بر اروپایی معاصر تمدن

 دیـ  هرگـز نـه و اسـت مبتنی تكنالوژی و علوم ،تعقل سكیوالریستی، هایارزش و نهادها

 رهنمـون معتبرتـری  علم»: است داشته اظهار معروف  سخنرانیهای از یكی در او. مسیحی

 و اجتمـاعی حقـوقی، سیاسـی، سـاحات تمـام از و دولت از را دی  كار او «.است زندگی در

 اضـمحالل آوار زیـر از تركیـه تا نمود  اعالم شخصی امری را آن و جدا جامعه در فرهنگی

 كنـد انـدام عـرض عالم ملل بی  مسلمان كشور تری  پیشرفته مثابه به ،٨عثمانی امپراتوری

 .برود بی  از سرزمی  آن در اسالم كه آن بدون

 كـا پاكسـتان» شعار ضیأ جنرال زمان در اقتداریابی شروع از پس پاكستان بنیادگرای احزاب

                                                           
 ،سروريه نشينمسلوان هایسرزمين غيره و بالكان كشورهای بر عحوه كه عثوانی امپراتوری ر سقوط 8

 كره را نظريره ايرن يرا «مسرلوه امرت» نظر ميشد، شامل را يون و عراق ،اردن ،فلسالين ،عربستان ،لبنان
 ثابرت باطل ،است كشور دو در اسحم هایپايه شدن سست سبب به افغانستان و پاكستان مثحً مصايب
 دارنرد وجرود يكديگر از مستقل طور به امروز تا تنها نه مسلوان ملل بقيه شوول به شده ياد ملل. نوود
 جدا. اند رانده عقب به و دريده هم از نيز خونين هایجنگ و شديد اختحفات را آنها از ایپاره بلكه
 بنيرادگرا گونراگون نيروهرای بين وحشيانه جنگیسگ و مسلوان پاكستان از مسلوان ديشبنگله شدن
 پيوند و هويت تعيين در كه نيست و نبوده قادر اسحم كه مينوايد ثابت آفتاب از ترروشن افغانستان در
 واحد ملتی صورت به را غربی كشورهای نتوانسته هم مسيحيت چنانچه. باشد داشته كليدی نقش ملل

 .درآورد

 و پشلللت يموك اسللد و سللکيوالر زم
 ندو  يموك اسد. اود سک   ك روی

 هلل  و اسللت ن  للده يم سللکيوالر زم
 اسل بداي و فاشيزم ن  اواودمد وقت

 .نياوجامد فاشيس د
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 كـه الهـور ۱٩۴٠ قطعنامـه حاالنكه. بقبوالنند مردم بر میخواهند را «االاهللالاله: كیا مطلب

 حاكمیـت و خودمختـاری مطالبه و ناسیونالیستی ایبرنامه حاوی میگهارد را پاكستان اساس

( تئوكراتیك) ساالردی  كشوری تأسیسس مطالبه از آن كجای هیچ در و بود مسلمانان برای

 پاكستان برای مبارزه در اسالم نق  پاكستانی محقق جیالنیانیس قول به. است نرفته تهكر

 ایمبـارزه یگسـتره توسـعه و تقویت و هندوستان مسلمانان بخشیدن وحدت از بود عبارت

 .سكیوالر رهبری توسط مجزا ملتی برای سیاسی

 بر دایر را او خواست وضاحت به ۱٩۴7 اگست ۱۱ در پاكستان بانی جناحمحمدعلی گفته ای 

 :میدهد نشان سكیوالر پاكستانی

 هـر یـا تـان مسـاجد بـه آزادیـد شما بروید؛ تان معابد به آزادید شما آزادید؛ شما»

 و كـی  یـا ،كاسـت ،دیـ  هـر به میتوانید شما. بروید پاكستان در دیگر عبادتگاه

 «ندارد. دولت كار به ربطی هیچ ای  ـ باشید گرویده مههبی

 و مخصوصـ  داكتـر. بود سكیوالریست هم روزمره زندگی در و عمل در جناح علی محمد

 یـك بـا دختـرش یگانه بود، مههب پارسی همسرش نبودند؛ مسلمان اشطیاره مهمانداران

 .بود كرده منظور كابینه در را هندو وزیری و كرد؛ ازدواج غیرمسلمان

 دارای مردمی را هند مسلمانان او. دینی تا است ناسیونالیستی نیز هند مسلمانان از او تعریف

 بـه راجـع مشـخ  بیـن  خالصه و اخالقی و حقوقی قوانی  ،تاریخ ،تمدن ،فرهنگ ،زبان

 .نخواند فرا ساالردی  كشوری برای مبارزه به هرگز را مسلمانان او. مینماید تعریف زندگی

 و اقتصادی اجتماعی، منافع مدافع حزبی مثابه به پاكستان برای مبارزه جریان در لیگ مسلم

 محرومیـت احساس بر بود مبتنی هم پاكستان ایجاد خواست و كرد ظهور مسلمانان سیاسی

 احـزاب بایـد میبودنـد دینـی كشوری طلب در مسلمانان اگر. مسلمانان سیاسی و اقتصادی
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 عضـو «لیـگ مسـلم» از بیشـتر خیلـی «اسـالم علمـای جمعیـت» و «اسـالمی جمعیت»

 ٩.میداشتند

 و دینـی چنـد و قـومی چنـد ،اعظـم قایـد سكیوالریستی هایایده به خیانت درنظرداشت با

 فرهنـگ شـیوع ای،فرقـه وحشیانه كشتارهای بیسابقه گرفت  دام  ،پاكستان بودن مههبی

 ،پاكسـتان و افغانسـتان بنیادگرای مافیای توسط مختلف شهرهای در كالشنكو  و هروئی 

 بـا جنـگ دهشـتناكتری  خطـر كشـمیر، و افغانسـتان بنیادگرایـان به آشكار و نهان كمك

 روشـنفكران... و ۱٠پروریتروریسـت هـایپایگاه منحیث مدارس افزونروز تعداد ،هندوستان

 دانسته ضرورت یك بلكه انتخاب یك نه كشور ای  برای را سكیوالریزم ،پاكستان آزادیخواه

 كـردن سـكیوالریزه بـدون مترقـی و سعادتمند ،متحمل ،آرام پاكستانی بقای كه معتقدند و

 .نیست ممك  جامعه

 سكيوالريزم رد در هااستدالل

 نیـز پدیـده ایـ  كـه اینست بنیادگرایان سوی از سكیوالریزم رد در معمول و قدیمی فتوای

 !است مردود بنابری  آیدمی شمار به «كافر» غربِ سوغات دموكراسی مثل چون

 اعتباربی گمانبی باال استدالل مههبی، هایفاشیست مضحك و اعتباربی هایاستدالل بی 

 ؛اسـت خـوب بـودن غـرب خـوارِ جیره ،ریاكاران ای  برای. آنهاست تری  مضحك و تری 

 و گلولـه و تـوپ و تانك منجمله و روزمره زندگی در غرب ساخت بیشمار وسایل از استفاده

                                                           
 محسروب ایوزنره كشرور ايرن انتخابرات در هيچگاه پاكستان اسحمی احزاب كه است توجه ر قابل 9

 انتخابرات در سرال پنجراه از بعرد نويتوانسرتند هرااين نويبرود افغانستان به امريكا حوله اگر و. نويشدند
 .يابند دست پيروزی به ٢٠٠٢

 ٠٠۵۴ از كوترر تنهرا كره دارنرد وجود پاكستان در مدرسه هزار ٠۵ تا ٠۴ امريكايی منبع يك ر بنابر 10
 .اند شده راجستر آنها
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 ؛اسـت خـوب هوایی سفرهای و لوكس موترهای و ایماهواره هایتلف  و انترنت و كمپیوتر

 امـا ؛اسـت خوب خفا در غرب شراب حتی و سكسی ویدیوهای و دیسی سینما، از استفاده

 چرا . نیست خوب غرب سكیوالریزم و دموكراسی هایایده

 ضـد دو هـر زیـرا دهنـدمی جواب ایماهواره تلویزیون تماشای حی  بیشرمی با بنیادگرایان

 !اند اسالم

 دیـ  ضـد نبـود دینی مقدس هایكتاب در كه اقتصادی یا سیاسی اجتماعی، ایایده هر آیا

 ظهور از بعد هاقرن آنها امثال و سكیوالریزم و دموكراسی هایایده تواند می شده محسوب

 و آزادی تـامی  بـرای هاانسـان را اصـول ایـ . یافتند تكامل و شده پیدا اسالم و مسیحیت

 ارتباط غرب در سكیوالریزم ظهور به كه جایی تا و. كردند وضع اجتماعی زندگی بهتر تنظیم

 آن پیروان صفو  در هاكشمك  و مسلط مسیحیت مقابل العملعكس حاصل ای  میگیرد،

 و آن بـا را معتقـدان  و آمـده كنـار سكیوالریزم با تا واداشت را مسیحیت سرانجام كه بود

 برابر در نكند چنی  اگر كه میدانست كلیسا. سازد منطبق االمكانحتی تكنیك و علم دنیای

 و. شد خواهد سست های پایه كمپیوتر و اتم و برق عصر سكیوالریزم و آزادیخواهی توفان

 گـرای  سـكیوالریزم به نیز اسالمی كشورهای برخی كه بود تجربه همی  نظرداشت در با

 .آید بدست دنیا هم و نرود دست از دی  هم تا یافتند

 آزادی، كسب منظور به كه دی  ترك منظور به نه مسلمانان سوی از سكیوالریزم قبول پس

 آن بودن اسالم ضد در بنیادگرایان هم ولو یافت خواهد ادامه و بوده انسانی كرامت و حقوق

 .كنند قی خون

 ساخت و اكتشا  و اختراع و «سوغات» هرچه از باید نیستند، دروغگو و رودو بنیادگرایان اگر

 جنگالت و هاكوه هایمغاره در لق و لچ نخستی  هایانسان مثل و بپوشند چشم است غرب
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 تری دلخـواه بـه فسـاد و ماشـی  و غـرب غبار هر از فارغ شان نیای  و عبادت تا برند پناه

 .خوش خدا هم خوش آنان هم. گیرد انجام صورت

 در عریـان و بكشند را تنبان و پیراه  كه نیست ممك  ؛نیست ممك  چیزی چنی  اگر ولی

 درست غهاهای و گرانقیمت موترهای و قصرها از كه نیست ممك  اگر شوند؛ ظاهر هاسرك

 هایخاییدنـدان از آنگـاه بشـویند، دسـت زندگی راحتی وسیله یك و هزار و غرب در شده

 بایـد غـرب جهانشـمول و عظـیم معنـوی و مـادی دستاوردهای برضد آورخنده و سالوسانه

 ،داشته ارزانی بشریت برای بسیار رنج با را فرهنگ و تمدن اینهمه كه غربی. بكشند خجالت

 قربانی و دینی سیاه نیروهای برابر در ایستادگی ضم  هم سكیوالریزم و دموكراسی تفكر به

 .است یافته دست دادن

 و دموكراسـی مقابـل آنـان بـودن هـار و غرب مادی های»سوغات» از بنیادگرایان استفاده

 نصـف امـا میخـورد است شیری  كه را دوا نصف كه میماند محتضری بیمار به سكیوالریزم

 برقـراری. اسـت مقاتـل زهر واقع در كه نه تلخ بلی،! است تلخ كه چرا میاندازد دور را دیگر

 !همان بنیادگرایان شدن مرده موش یا و فلج و همان ما كشور در سكیوالریستی دموكراسی

 به را خود اختراعات و اكتشافات از استفاده حق غرب كه میبود مقدور كاش دوستی، قول به

 صـحنه تری ییتماشـا مطمئناً كه میدیدیم را دینی هایفاشیست وضع تا نمیداد بنیادگرایان

 .میبود زمی  كره در

 بودنـدنمی رو دو و بیمایـه اگـر تروریسـتان ایـ . نیسـت خیالپردازیهـا آن بـه لزومـی ولی

 اگـر اكنـون هـم. گفتنـدنمی تـرك غـرب كشـورهای مقصـد به را «اسالمی هایامارت»

 از را طـالبی و جهـادی كـالن و خـورد عوامـل و هاایدئولوگ عهر امریكا و اروپا هایدولت

 «اسـالمی قهرمانـان» كننـد، افغانسـتان به بازگرداندن به تهدید و خواسته شان كشورهای



 
 19       سکیوالریزم پادزهر بنیادگرایی

 !نشوند رانده آنجا از اما باشند غرب خوارچتلی و زبانبی بنده آخر تا شد خواهند حاضر

 بـه نسـبت تفـاوتیبی و اخالقـی فسـاد اشـاعه» را سـكیوالریزم «خطـرات» از دیگر یكی

 .مینمایند قلمداد «اخالقی هایارزش

 وجـود افغانسـتان مشخصاً و مسلمان كشورهای در كه است غرب در «اخالقی فساد» كدام

 غـرب در كـه اینسـت مسلمان كشورهای در و غرب در فساد بی  فرق یگانه باشد  نداشته

 یـك و هزار زیر و خفا در «فساد» اسالمی كشورهای در و گهارندنمی پوش  «فساد» روی

 .جاریست و ساری( ایران در صیغه مثالً) مههبی پوش  حتی پوش 

. نیسـتند تغییرناپـهیر و مطلـق هایپدیده مسلمانان اخالقی هایارزش از بسیاری همچنی 

 جای آزادی به انسان عشق هایطغیان یا زمان مرور اثر در هاارزش و معیارها ای  از ایپاره

 فریـاد و داد آنهـا علیـه امـروز كه سپرد خواهند «غربی» معیارهای و هاارزش آن به را خود

 .مینماییم انزجار ابراز و میكشیم

 سـ  در دختـران سـاخت  عـروس جنایـت مـورد در الاقل. نیست نخوت و سرافرازی جای

 كشـورهای در بازیبچـه و كودكـان بـه تجاوز ،دختركان با بزرگسال مردان ازدواج كودكی،

 جوامـع در: اسـت سـكیوالر كشـورهای از دردنـاكتر خیلی وضع افغانستان جمله از مسلمان

 كـه میدانیم خود افغانستان در اما میشود نگریسته جنایت یك مثابه به فساد آن به سكیوالر

 نگـه خـود بـا هـم هاجبهـه در حتـی را شان معصوم قربانیان طالبان و پلید ساالران تفنگ

 اخالقـی هـایارزش هایپایه شدن سست و فساد اشاعه عامل را سكیوالریزم پس. میدارند

 .است انداخت  سرباال را تف ،خواندن

 در سـكیوالریزم تحقق كه اینست میشود شنیده سكیوالریزم رد در كه دیگری عامیانه دلیل

 .نیست واقعبینانه سنتی و مههبی شدیداً افغانستان
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 و سـكیوالریزم و دموكراسی آمدن

 نهایتبی جامعه در مترقی فرهنگ

ـــب ـــته عق ـــتان نگهداش  افغانس

 توجه با بلكه نبوده ساده ایمسئله

 كشـور ایـ  بـودن بنیـادگرازده به

 مردمی و انقالبی واقعاً نیروهای و روشنفكران و میكند ایجاب را فداكارانه ایمبارزه ،بدطالع

 بر نتوانست كه آنجایی از اما كرد شروع را حركت اهللامانشاه. بخرند جان به باید را ایثار ای 

 انواع با توانستند نوكرش روحانیون و مالیان یاری به شیطان انگلیس كند، اتكا مردم اكثریت

 سقو بچه سركردگی به رهزن هایداره و داده سقوط را اهللامان خواهتمدن حكومت هاتوطئه

 .سازند جاگزین  را

 .دهد ادامه جدیت و قاطعیت با را او راه كه نیامد پدید دیگری دولت هیچ اهللامان شاه از پس

 سـرزمی  ای  ارتجاعی حكام كالم ورد عموماً بودن «وقت از قبل» و «سنتی» و «مههبی»

 بـوده شـان حكومـت تداوم و موجود وضع حفظ منظور به شان مستمسك و بهانه بهتری  و

 ضـد قیودات آنهمه رفع و مكاتب كردن باز رد در طالبان كه است نرفته هیچكس یاد. است

 كـه آنگـاه هم دیگر هایدوره در «!نیست مساعد شرایط هنوز» گفتندمی زنان علیه انسانی

 «!نیست مساعد شرایط هنوز» كه شنیدیممی بالفاصله شد،می باال دموكراسی یزمزمه

 به بهیچوجه نه و گرفت نادیده باید را جامعه بودن «سنتی» و «مههبی» ،«ماندگیعقب» نه

 خواهـد بـاقی «سـنتی» و «مـههبی» ،«مانده عقب» كی تا ما جامعه. پرداخت آنها تقدیس

 و تری بـدبخت لیسـت آخـر در افغانسـتان جـای كه كرد صبر باید دیگر سال ده چند ماند 

 به آفت سه علیه كه است شرافتمند و آگاه افغان هر بر نباشد  عالم كشورهای فالكتبارتری 

 رندانـه توجیه معنی به فقط مهكور سرطانی هایزخم همیشگی ذكر آن غیر در. برخیزد نبرد

 ؛ويسلللت ي للل   صللل  سلللکيوالر زم
 ابهکلاری و اسل بداي نل  را راه نلک 

 .میب دي ي   وام ن  رذالت و
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 .است ارادگیبی و سازشكاری و جب  و انفعال یفرسوده و

 پی  هاسال وقتی. آیدنمی پدید جامعه یك در مبارزه بدون و بخود خود بنیادی تغییری هیچ

 جامعـه» كـه نغمـه ایـ  كركننده ترنم همراه مرتجع مالیان شد، شروع زنان از حجاب رفع

 عمل قاطع از غیر اما. كردند شورش «است نرسیده فرا الزم شرایط هنوز» و «است اسالمی

 ضـرورت كـه زنان آزادی دهند، فریب نتوانستند را اكثریت كه آنجایی از ،خان داوود كردن

 تواننـدنمی هـم جهـادی هایفاشیسـت كه شد بدل قدرتمندی موج به رفته رفته بود زمان

 .بایستند برابرش در اند مایل كه طوری

 بود برده بوی حكومت  زیرا ،گرفت صورت باال از داوود زمان در زنان سر از شدن دور كف 

 خواهد رشد كننده آزاد بزرگِ و سرتاسری جنبشی به حجاب رفع نكند، اقدام موقع به اگر كه

 بهتر چه لها بزند حر  سكیوالریزم «لزوم» از ارتجاعی دولتی كه آمدنیست هم زمانی. یافت

 .بماند محفوظ نیز اشریشه و اصالت تا كنند بلند را بیرق ای  ما میه  آزادیخواهان كه

 بـر را شـان چنـگ جریان ای  در تا اندازندمی دور قیامت روز تا را «مساعد شرایط» جباران

 .سازند عمیقتر قدرت

 منـاطق در... و شفاخانه و مكتب و سرك ایجاد مخالف حتی ما مردم كه شدمی گفته زمانی

 كـه گرفـت نظـر در را هـادولت مقاصـد بایـد مـردم به توهی  ای  پشت در اما. بودند شان

 حالیكـه در. پوشانندمی مردم به هااتهام آن زیر را خود بودن مردمی ضد و فساد كفایتی،بی

 .اند خوب هرچیز مشتاق هاانسان سایر مثل ما مردم

 هر از امروز. است گفتیم آنچه از ترتیره موضوع سكیوالریزم مخصوصاً و دموكراسی مورد در

 بیـدرنگ بپرسـی سـكیوالریزم بـه راجع كه كرزی آقای اداره در سازشكار عنصر و بنیادگرا

 وانمود دی  ضد اتوماتیك را سكیوالریزم یعنی «است اسالمی ما كشور» كه دهندمی جواب
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 را تكفیر خنجر فوراً ورزند پافشاری كه آنانی علیه و نماند باقی بحث جای دیگر تا سازندمی

 چشمان باشد مرعی جامعه در سكیوالریزم اصول اگر كه خنجری كشندمی بیرون آستی  از

 و گهاشت پا زیر را فرهنگی غیر و فرهنگی «سنت» كه بود اهللامان شاه. دردمی را شان خود

 تـرك بـه مجبـور انگلیس اعمال دست از او اگرچه. ساخت رایج را «غربی» لباس پوشیدن

 خود نیز سقوی بچه رهزنان و جاسوس روحانیون آن خوارانمیراث حتی امروز اما شد كشور

 كـه هاسـتدهه و شكسـت «سـنت» یعنی ۱۱.آرایندمی اروپایی هایلباس مدل آخری  با را

 خود چه شكست خواهند «گرایان سنت» همراه ها«سنت» بازهم و شكسته «سنت» صدها

 آن با كه هم دنیا میوه بهتری  به فرد یك معموالً. مبارزه اثر در چه زمان جبر اثر در خود به

 آن بـه كـردن مـزه بار چند از پس اما داد نخواهد نشان رغبتی اول در باشد نداشته آشنایی

 دارد را ناآشـنا یمیـوه همان حكم ما مردم برای سكیوالریزم و دموكراسی. میشود عالقمند

 شـان محـروم آن از كه بود نخواهد قدرتی دیگر بچشند را لهت  كافی حد به یكبار اگر كه

 .بچشند را «مزه» ای  ما یستمدیده مردم باید. سازد

 مـا غانسـتاناف چرا گرایید، سكیوالریزم به پی  سال ٨٠ تركیه مثل مسلمان كشورهای اگر

 وجـود ،سیاسـت در دیـ  از سو اسـتفاده بـرای جـایی دیگر تا یابد دست آن به امروز نتواند

 ای،فرقه و مههبی خونی  هایجدال و ساالران جنگ هایناموسیبی دینی، تروریزم طاعون

 نماند  باقی

 گورسـتان در را دموكراسی و سكیوالریزم رد در بنیادگرایان های«استدالل» تجسم و نتیجه

                                                           
 را غربيان تعجب حتی شان دادن جلوه «مدرن» برای قانونی يون  و عبداهلل داكتر غليظ هایر فيشن 11
 چشرم طالبران قبرای و عبرا كه هوانقدر افغانستان مردم برای كه دانندنوی آنان اما. است برانگيخته هم
 و زشرت ايضراً شران جهرادی بررادران هراینوايی «تجردد» ايرن برود، انگيزنفرت و ترسناك ایسرمه
 نوايش به را شان وسالايی قرون فرهنگ و وحشت نيز لباس نوع در اولی كه چرا است انگيز كراهت
 .نوايند پنهان را شان دينی فاشيزم و پيشگی جنايت ميخواهند هانفيش آن زير دومی و گذاردندمی
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 بریـدن در ،ایـران رژیـم روزمـره هایجنایتكاری در سپتامبر، ۱۱ فاجعه در ،افغانستان شدن

 كور هایگهاری بمب با اندونزیا در بیگناه مردم كشتار و الجزایر، در كودكان و مادران گلوی

 دنیا نجات راه كه كافیست هاهمی  باشد نداشته مرضی و غرض كه فردی برای. میبینیم... و

 .بیابد سكیوالریزم در را دی  و
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